
 

 

  

ज्येष्ठ नेपथ्यकार संजय काशिकर यांचे ननधन 

नागपूरचे ज्येष्ठ रंगकर्मी आणि विदर्ाातील आघाडीचे नेपथ्यकार सजंय काशिकर यांचे सोर्मिारी सकाळी 
साडनेऊच्या सरु्मारास ननधन झाले. ते ५९ िर्ाांचे होते. तयाचं्या पश् चात पतनी ि र्मलुगी तसेच बराच र्मोठा आप्त 
पररिार आहे. 
 

तीन दिकांपेक्षा अधधक काळ रंगर्रू्मीची प्रार्माणिक सेिा करिाऱ्या या कलािंताची अचानक एक् झीट सिाांना 
चटका लािून गेली.  
 

 

 

िफे विष्िू र्मनोहर यांचा ५३ तास स्ियंपाकाचा विश् िविक्रर्म 

अरे्मररकेचे बेंजाशर्मन पेरी यांचा सलग ४० तास स्ियंपाकाचा विश् िविक्रर्म र्मोडीत काढून सपु्रशसद्ध िफे विष्ि ू
र्मनोहर यानंी रवििारी ५३ तासांचा निा विश् िविक्रर्म नोंदिला. 
 

नागपूर येथील इन्सस्टीट्यटू ऑफ इंजजननयसाच्या सर्ागहृात तयांनी हा विक्रर्म रचला. धगनेस िर्लडा रेकॉडार्मध्ये 
लिकरच तयांचे नाि नोंदविण्यात येईल.  
 

विष्ि ूर्मनोहर यांनी िुक्रिारी सकाळी ८ िाजता ५० तासांचे लक्ष्य ठेिून हा प्रिास सरुू केला. एक हजारांपेक्षा 
अधधक पदाथा तयार करण्याचा ननधाार तयांनी केला होता. र्मात्र, विश् िविक्रर्म तासांच्या आधारािर रचायचा 
असर्लयार्मळेु तयांनी तयािरच लक्ष कें द्रीत केले आणि साडसेातिे पदाथा तयार केले. 
 

सायंकाळी ५:३० िाजता तयांनी कुककंग रॅ्मराथॉनला पूिाविरार्म ददला. या प्रिासाचा एकूि कालािधी साडसेत्तािन्सन 
तास एिढा होता. र्मात्र, ननयर्मानुसार प्रतयेक तासाला पाच शर्मननटे या अनरु्ंगाने २८५ शर्मननटे (जिळपास 
साडचेारतास) तयांना विश्ांती घेता येिार होती. तयार्मळेु विश्ांतीचा कालािधी िगळून ५३ तासांच्या 
विश् िविक्रर्मािर विष्ि ूर्मनोहर यांनी र्मोहर उर्मटिली.  
 

 

 

विकासासाठी ननती आयोगाचा १५ िर्ाांचा आराखडा 
पंचिावर्ाक योजना तयार करिाऱ्या योजना आयोगाच्या जागी आलेर्लया ननती आयोगाने आगार्मी पंधरा िर्ाांतील 
िाटचालीसाठीचा 'विकास आराखडा दस्तािेज' तयार केला आहे. सिा र्मखु्यर्मतं्रयांचा सर्मािेि असलेर्लया ननती 
आयोगाच्या प्रिासकीय र्मडंळाची आज या आराखड्यािर चचाा झाली.  
 

ननती आयोगाच्या प्रिासकीय र्मडंळाची ही नतसरी बैठक होती. पदहर्लया बठैकीर्मध्ये कें द्र आणि राज्यांच्या 
योजनांर्मधील सहकायाािर चचाा झाली होती, तर गेर्लयािर्ी झालेर्लया बैठकीत र्मखु्यर्मतं्रयांचे उपगट तयार करिे, 
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दाररद्र ननर्मूालन आणि कृर्ी विकासार्मध्ये राज्यांचा सहर्ाग िाढविण्यासाठी कृती दल बनवििे यासारखे ननिाय 
झाले होते.  
 

तयापाश् िार्रू्मीिर, देिाच्या आधथाक विकासासाठी 15 िर्ाांचे जहहजन डॉक् युर्मेंट (दस्तािेज) तयार करिे, यात सात 
िर्ाांचा रिननती दस्तािेज आणि तीन िर्ाांची कृती योजना तयार करिे, हा बैठकीचा र्मखु्य उद्देि होता.  
 

ननती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविदं पानगडीया यानंी देिातील आधथाक बदलासाठीच्या तातडीच्या 
उपाययोजनासंाठीचे सादरीकरि केले. सोबतच, GSTच्या (िस्त ूआणि सेिा कर) अरं्मलबजाििीिरही चचाा झाली. 
तर, र्मध्य प्रदेिचे र्मखु्यर्मतं्री शििराजशसहं चौहान यांनी िेतकऱ्यांचे उतपन्सन दपु्पट करण्यासाठीच्या उपाययोजनांिर 
सादरीकरि केले. 
 

 

 

के. विश् िनाथ यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार 

र्ारतीय धचत्रपटसषृ्टीत अतयंत र्मानाचा आणि प्रनतष्ठेचा सर्मजला जािारा दादासाहेब फाळके पुरस्कार 
दहदंीबरोबरच दाक्षक्षिातय इंडस्रीत र्मोलाची कार्मधगरी करिारे ज्येष्ठ ददग्दिाक आणि अशर्नेते के. विश् िनाथ 
यांना जाहीर झाला आहे.  

 

निी ददर्ललीत तीन रे्म रोजी तयांना हा पुरस्कार देण्यात येिार आहे. दहा लाख रुपये रोख, सिुिा कर्मळ आणि 
िाल असे या पुरस्काराचे स्िरूप आहे. धचत्रपटसषृ्टीत र्मोलाची कार्मधगरी करिाऱ्या तंत्रज्ञ, तसेच कलाकारांना 
र्ारत सरकारतफे दरिर्ी दादासाहेब फाळके पुरस्कार ददला जातो.  
 

२०१५ चा पुरस्कार र्मनोज कुर्मार यांना शर्मळाला होता. आता २०१६ च्या दादासाहेब फाळके पुरस्काराचे र्मानकरी 
के. विश् िनाथ ठरले आहेत. 
 

के. विश् िनाथ यांचा जन्सर्म १९ फेब्रुिारी १९३० रोजी आंध्र प्रदेिातील गुटूंर जजर्ल्यात झाला. तयांनी आपर्लया 
कारककदीची सरुिात चेन्सनईच्या एका स्टुडडओत तांत्रत्रक सहायक म्हिनू केली. तयानतंर ते धचत्रपट ददग्दिानाकड े
िळले. तेलग,ू तर्मीळ आणि दहदंी अिा नतन्सही र्ार्ांर्मधील धचत्रपटांर्मध्ये तयांनी योगदान ददले आहे.  
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के. विश् िनाथ यांनी ददग्दशिात केलेर्लया 'स्िाती र्मथु्थर्म' या धचत्रपटाची ५९ हया ऑस्कर पुरस्कारासाठी र्ारताकडून 
अधधकृत ननिड करण्यात आली होती. 'सरगर्म', 'कार्मचोर', 'जाग उठा इंसान', 'संजोग', 'संगीत', 'धनिान' आणि 
'ईश् िर' हे तयांचे दहदंीतील काही गाजलेले धचत्रपट आहेत. 
 

के. विश् िनाथ यांना यापूिी पाच िेळा राष्रीय पुरस्कार ि अकराहून अधधक कफर्लर्म फेअर पुरस्कारांनी गौरविण्यात 
आले आहे. या १९९२ र्मध्ये तयाचंा पद्र्मश्ीने सन्सर्मान करण्यात आला आहे. 
 

 

 

एचआयहहीग्रस्तांच्या दहताच्या तरतुदी असलेला कायदा लागू 

एचआयहही ककंिा एड्सने बाधधत असलेर्लया लोकांना नोकऱ्या नाकारता येिार नाहीत ककंिा तयांना नोकरीिरून 
काढून टाकता येिार नाही, अिी तरतूद असलेला निा कायदा अर्मलात आला आहे. 
 

याशििाय, अिा रोगांनी ग्रस्त असलेर्लया लोकांच्या विरोधात प्रचार करिाऱ्यांना ककर्मान ३ र्मदहने कैद (जी दोन 
िर्ाांपयांत िाढिली जाऊ िकते) आणि एक लाख रुपयांपयांत दंड अिीही तरतूद या कायद्यात आहे. 
 

एचआयहही आणि एड्स (प्रनतबंधक ि ननयंत्रि) कायदा २०१७ ला राष्रपती प्रिि र्मखुजी यांनी अलीकडचे र्मंजरुी 
ददली असर्लयाची र्मादहती अधधकाऱ्यांनी सोर्मिारी ददली. याबाबतचे विधेयक लोकसरे्ने ११ एवप्रलला पाररत केले. 
राज्यसरे्ने ते २१ र्माचालाच पाररत केले होते. 
 

नहया कायद्यात एचआयहहीग्रस्त लोकांची र्मालर्मत्ता ि अधधकार यांचे सरंक्षि करण्याची हर्मी देण्यात आली 
आहे. एखादी हयक्ती एचआयहही पॉणझदटहह असर्लयाचे उघड करिाऱ्या हयक्तीला १ लाख रुपयांपयांत दंड होऊ 
िकेल. 
 

एचआयहही ककंिा एड्सने ग्रस्त लोकांबाबत नोकरीत ककंिा िैक्षणिक ससं्थेत अथिा आरोग्य सेिा पुरिण्यात 
कुठर्लयाही प्रकारचा रे्दर्ाि करण्यास या कायद्याने प्रनतबंध केला आहे. 
 

 हयक्तीच्या र्मजंरुीशििाय तयाची एचआयहही चाचिी, िैद्यकीय उपचार ककंिा सिंोधन केले जाऊ िकिार नाही, 
अिीही तयात तरतूद आहे. एखाद्या हयक्तीबाबतची र्मादहती न्सयायाच्या दहताथा आिश्यक आहे, अिा आियाच्या 
न्सयायालयाच्या आदेिाशििाय कोितयाही हयक्तीला तयाची एचआयहहीबाबतची जस्थती जाहीर करण्यास र्ाग 
पाडता येिार नाही, असे या कायद्यात नर्मदू करण्यात आले आहे. 
 

 

 

गोळाफेकीत र्मनप्रीतला सुििा 



 

 

र्ारताच्या र्मनप्रीत कौरने गोळाफेकीत राष्रीय विक्रर्मासह सिुिापदक जजकंले आणि आशियाई ग्रां.वप्र. र्मदैानी 
स्पधेत उर्ललेखनीय कार्मधगरी केली. र्ारताने या सिुिापदकाबरोबरच चार रौप्य ि दोन कांस्यपदकांचीही कर्माई 
केली. 
 

र्मनप्रीतने या र्मोसर्मातील सिोत्तर्म कार्मधगरी करताना १८.८६ र्मीटपयांत गोळा फेकला आणि २०१५ र्मध्ये नतनेच 
नोंदविलेला १७.९६ र्मीटर हा राष्रीय विक्रर्म र्मोडला. 
 

 

 

र्मलेररयाच्या पदहर्लया लसीसाठी आकिकेची ननिड 

र्मलेररयाला प्रनतबंध करण्यासाठी तयार केलेली जगातील पदहली लस घाना, केननया आणि र्मलािी या आकिका 
खंडातील तीन देिांर्मध्ये ददली जािार असर्लयाचे जागनतक आरोग्य सघंटनेने (डब्लएूचओ) आज जाहीर केले.  
 

या तीन देिांर्मध्ये र्मलेररयाचा धोका अधधक असून, पुढील िर्ीपासनू या लसीची प्रायोधगक स्तरािर चाचिी सरुू 
होिार आहे. 
 

अद्यापही डॉक् टरांपुढे र्मलेररयाचे र्मोठे आहहान असनू, जगर्रात या रोगार्मळेु दरिर्ी िीस कोटी जि आजारी 
पडतात. यापकैी पाच लाख जिांचा र्मतृयू होतो. र्मतृांर्मध्ये बहुतांि जि आकिकेतील लहान र्मलेु असतात.  
 

ग्लॅक् सो जस्र्मथ जक् लन या कंपनीने आरटीएस (अथिा र्मॉस्क् युररक् स) ही लस तयार केली आहे. ही लस हा 
र्मलेररयािरील अनंतर्म उपाय नसला तरीही योग्य काळजी घेत तयाचा िापर केर्लयास हजारो जिांचे आयुष्य 
िाचविण्याची लसीची क्षर्मता आहे. 
 

र्मलेररयाचा प्रसार रोखण्यासाठी जगर्रात झालेर्लया विविध प्रयतनांर्मळेु गेर्लया पंधरा िर्ाांर्मध्ये या रोगार्मळेु 
र्मतृयुर्मखुी पडिाऱ्यांच्या सखं्येत ६२ टक् क् यांनी घट झाली आहे.  
 

पुढील िर्ीपासनू ददली जािारी र्मलेररयािरील ही लस पाच ते सतरा र्मदहन्सयांपयांतच्या र्मलुांना ददली जािार आहे. 
प्रयोगिाळांर्मधील चाचिीिेळी लसीचे सकारातर्मक पररिार्म प्रतयक्ष ददसनू येतात का, हे या िेळी तपासले जािार 
आहे.  
 


